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Za Jindřichom Schulzom

VILIAM ČIČAJ

6. apríla 2022 nás zastihla smutná správa. Vo veku 81 rokov zomrel doc. PhDr. 
Jindřich Schulz, CSc.

Jindro, ako sme ho priatelia familiárne nazývali, bol významnou a súčasne 
veľmi zaujímavou osobnosťou modernej českej historiografie. Na jednej strane 
ho charakterizovalo obrovské pracovné nasadenie a veľký zmysel aj pre tú často 
zvonku neviditeľnú, mravenčiu a každodennú prácu, ktorá neprináša okamžité 
výsledky, ocenenie a uznanie. Dokumentuje to aj jeho hlavné celoživotné dielo. 
Mnoho rokov svojho vedeckého pôsobenia venoval práci na rozsiahlom pro-
jekte Historického místopisu Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960, z ktorého 
bolo publikovaných úctyhodných 16 zväzkov. Hovorí sa, že murár má krivý 
komín a šuster chodí v deravých topánkach. To však neplatí o doc. J. Schulzovi. 
Máloktorému historikovi sa podarí napísať malé a veľké dejiny svojho rodného 
mesta. Monografia „malých“ dejín Olomouca mala aj veľký komerčný úspech 
a jej náklad bol veľmi rýchlo rozpredaný. Dvojzväzkové „veľké“ dejiny s vyše 
tisíckou strán, na ktorých sa J. Schulz podieľal organizačne, redaktorsky a au-
torsky, patria pravdepodobne k najväčším mestským monografiám v posled-
nom období v Českej republike.

Doc. J. Schulz sa angažoval nielen v spoločenskom, ale aj pedagogickom a ve-
deckom živote. Zastával rad funkcií na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého 
v Olomouci a významnou mierou prispel k jej reforme. Patril k prvým členom 
Česko-slovenskej komisie historikov. Vďaka jeho iniciatíve, nasadeniu a organi-
začným schopnostiam sa tri zasadnutia komisie uskutočnili na univerzite v Olo-
mouci, ktoré môžeme zaradiť medzi najúspešnejšie podujatia v  jej doterajšej 
histórii. Zároveň bol aj spoluredaktorom Česko-slovenskej historickej ročenky.
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Čas neúprosne letí! Doc. PhDr. Jindřicha Schulza, CSc. som poznal od roku 
1970. Bol to nielen výborný vedec a naslovovzatý odborník, ale aj veľmi milý, 
vtipný a spoločenský človek. Typický bol jeho šibalský úsmev, zmysel pre hu-
mor a zábavu. Vždy dokázal prekvapiť originálnymi myšlienkami a nápadmi 
svojich kolegov a priateľov. Nepoznal som nikoho, komu by niekedy odmietol 
poradiť alebo pomôcť. Zažili sme spolu strašne veľa veselých príhod, ale bohu-
žiaľ, aj veľmi smutné príbehy. Som veľmi rád a považujem to za veľkú poctu, že 
som mohol poznať Jindřicha Schulza, ktorý svojím spôsobom ovplyvnil aj môj 
osobný život.

Odpočívaj v pokoji!


